
                       

                                        

 
                                                                 U Z N E S E N I A   
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č. XI/2021 

                                                              zo dňa 07.04.2021 

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba zapisovateľa ,overovateľov zápisnice, návrhovej komisie. 

3. Kontrola úloh z uznesenia OZ č.X/2020 

4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020. 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020, správa nezávislého audítora o audite  

    učtovnej   závierky za rok 2020. 

7. Individuálna výročná správa obce. 

8.  Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie investičného 
    zámeru Chodník v súbehu s cestou I/64 

9. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o jednorázovom finančnom                     

príspevku  pri narodení dieťaťa.  

10. Úprava rozpočtu obce za rok 2021 

11.Rôzne. 

12.Diskusia. 

13.Návrh uznesenia. 

14.Záver. 

 
 

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
 

Uznesenie č. 1/XI/21 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
 

A. konštatuje, že: 
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní …5.. poslanci, neprítomní ...0...   
 

B. schvaľuje: program zasadnutia OZ č. XI/ 2021 
                                                                                               

           Hlasovanie : 
          prítomní: 5 

za: Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan,  
      Stanislav Koleno 

                proti : 0 
                zdržal sa: 0                                                     
                                

 
                                                                                                    Igor Frko 

starosta obce 



                       

                                        

 K bodu 2/ Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

                                                                   

                                                              Uznesenie č. 2/XI/21 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. v o l í: 

     -overovateľov zápisnice: Ing. Peter Brodňan , Stanislav Koleno 

     -navrhovateľa uznesenia: Mgr. Jaroslava Brodňanová , Lukáš Brodňan 

B. určuje:     -zapisovateľku zápisnice : Soňa Kašová. 

 

Hlasovanie : 
prítomní:                     5 

    za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
              proti: 0 
              zdržal sa: 0      

 

 

                                                                                                                  Igor Frko 
starosta obce 

 

 
 

k bodu 3/  Kontrola úloh z uznesení  zasadnutia  OZ  č.X/2020 

  
 

                                                                           Uznesenie č.3 /XI/21 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A.konštatuje, že:  - v uzneseniach zasadnutia OZ č.X/20 nebola uložená žiadna úloha. 

 

Hlasovanie : 

prítomní:                     5 
   za:  Peter Mikunda, , Mgr.Jaroslava Brodňanová,  Ing. Peter Brodňan,, Lukáš Brodňan,, 
         Stanislav    Koleno      

              proti: 0 
   zdržal sa: 0   

 

                                                                                           
             Igor Frko 

     starosta obce 
 

 

 



                       

                                        

k bodu 4/  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 

  

                                                                           Uznesenie č.4 /XI/21 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo : správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 

B. berie na vedomie :  správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

Hlasovanie : 

prítomní:                     5 
   za:  Peter Mikunda, , Mgr.Jaroslava Brodňanová,  Ing. Peter Brodňan,, Lukáš Brodňan,, 
         Stanislav    Koleno      

              proti: 0 
   zdržal sa: 0   

 

                                                                                                          
      Igor Frko 

Starosta obce 
 

 

 k bodu 5/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020. 

 

Uznesenie č.5 /XI/21 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo : stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020 

B. berie na vedomie : stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020 

                                                                  
Hlasovanie : 
prítomní:                     5 

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
             proti: 0 
             zdržal sa: 0         

 

                                                                                                      
         Igor Frko 

starosta obce 
     

 

 

 

 



                       

                                        

k bodu 6/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020, správa nezávislého auditora o 

audite účtovej závierky za rok 2020 

 

                                                                Uznesenie č. 6/XI/21 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo :   - záverečný účet obce na rok 2020 a správu nezávislého audítora za rok 2020 

 

B. berie na vedomie: -správu audítora za rok 2020   

      

C. schvaľuje :  - Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad . 

 

D. schvaľuje : - použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške    34 951,77  €  . 

 
Hlasovanie : 
prítomní:                     5  

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
              proti: 0 
   zdržal sa: 0       

 
 

                                                                                                                                              
Igor Frko 

starosta obce 
                                                                      

k bodu 7/  Individuálna výročná správa obce. 

                                                             

Uznesenie č. 7/XI/21 
 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo :  -.Individuálnu výročnú správu obce za rok 2020.      

B. berie na vedomie : - Individuálnu výročnú správu obce za rok 2020. 

      

Hlasovanie : 
prítomní:                     5  

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
              proti: 0 

   zdržal sa: 0   
 
                                                                                                                                Igor Frko 
                                                                                                                                                        starosta obce 
                                                                                                                                                                                             

                                               
 

                                                                                                              

                       
 



                       

                                        

 

k bodu 8/ Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie  

                 investičného zámeru Chodník v súbehu s cestou I/64 v k.ú. Porúbka 

 

                                                              Uznesenie č. 8/XI/21 

 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :                                                       
A. prerokovalo : použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie investičného 
                             zámeru Chodník v súbehu s cestou I/64 v k.ú. Porúbka 
                             
B. schvaľuje : : použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce v sume 30.313,14  €  na 

splatenie investičného  zámeru Chodník v súbehu s cestou I/64 v k.ú. Porúbka 
                             
    Hlasovanie : 

prítomní:                     5 
   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      

              proti: 0 
              zdržal sa: 0       

                                                                                                                        Igor Frko 

                                                                                                                                 starosta obce 

 

k bodu 9/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o jednorazovom finančnom 

                 príspevku pri narodení dieťaťa. 

                                                                                                                                                 

 

                                                              Uznesenie č. 9/XI/21 

 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :                                                       
A. prerokovalo :Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o jednorazovom finančnom 
                           príspevku pri narodení dieťaťa 
 
B . schvaľuje : Všeobecne záväzného nariadenie  č. 1/2021 o jednorazovom finančnom 
                           príspevku pri narodení dieťaťa v sume 100 €  . 
 
    Hlasovanie : 

prítomní:                     5 
   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      

              proti: 0 
             zdržal sa:0 
 

 
                                                                                                                                                                  Igor Frko 
                                                                                                                                                                starosta obce 
 

 

                                                                                                                                                              

 

 



                       

                                        

 

  k bodu 10/ Úprava rozpočtu obce za rok 2021                       
 

 

                                                             Uznesenie č. 10/XI/21 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo: -úpravu  rozpočtu  obce na rok 2021   

   B. schvaľuje: - úpravu rozpočtu obce na rok 2021   

Hlasovanie : 
prítomní:                     5  

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
              proti: 0 
   zdržal sa: 0         
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                    Igor Frko 
                                                                                                                                                   starosta obce 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 11.Rôzne                                                                                                                                        

 12.Diskusia 

 13.Návrh uznesenia 

 14. Záver                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                Igor Frko 
                                                                                                                                             starosta obce 

                                                                                                         

                                                                                                                                          

 

 

 

navrhovatelia  uznesenia:                                                     

vyvesené: 08.04.2021 

zvesené:   23.04.2021                                                                                                               
                                                                                                                                              Igor Frko 

                                                                                                                                              starosta obce 


